
Marketing Specialist & Sales Support 

Jste kreativní, máte analytické schopnosti, umíte si věci dobře zorganizovat a jste 

proaktivní? Jste buď čerstvým absolventem VŠ a hledáte příležitost práce v marketingu 

nebo středoškolákem, který už nějaké zkušenosti v oboru má? Pak hledáme právě vás! 

Co bude vaší náplní práce: 

Marketingové a PR aktivity společnosti (2/3 pracovní náplně) 

➢ Tvorba a zastřešení online kampaní (ve spolupráci s BD manažerem) 

▪ Google Ads, Sklik, Facebook + analytika, spolupráce s agenturou 

➢ Správa webových stránek a firemního blogu (ve spolupráci s BD manažerem) 

➢ Zodpovědnost za trade marketing v prodejní síti  

➢ Zodpovědnost za věrnostní program na čerpacích stanicích Primagas 

➢ PR aktivity společnosti (ve spolupráci s BD manažerem), spolupráce s PR 

agenturou, zpracování podkladů pro tiskové zprávy 

➢ Inzerce v médiích (print, radio, online, příp. TV) 

➢ Správa propagačních předmětů a marketingového skladu 

➢ Spolupráce s externím grafikem a agenturami (Grafické práce, fotografie, 

video) 

➢ Copywriting komunikace vůči zákazníkům 

➢ Účast na výstavách a veletrzích 

 

Sales support: Zemní plyn, LNG a bio LPG (1/3 pracovní náplně) 

➢ Zemní plyn: zodpovědnost za tento doplňkový segment po obchodní stránce  

▪ komunikace se zákazníky (vč. zákaznické linky) 

▪ komunikace s distribučnímu společnostmi 

▪ administrativa v systému Flexi 

▪ ceníky, smlouvy, přepisy 

▪ fakturace, dobropisy, výpovědi 

➢ LNG a bio LPG: operativní komunikace s dodavateli a zákazníky, reporting 

 

 



Co od vás očekáváme: 

➢ Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

➢ Angličtinu na úrovni B2 

➢ Velmi dobrou znalost MS Office (Excel, Power Point, Word) 

➢ Předchozí zkušenost s marketingem nebo zemním plynem je výhodou 

➢ ALE PŘEDEVŠÍM: proaktivní přístup, ochotu učit se novým věcem a z vlastních chyb, 

samostatnost, pečlivost a týmového ducha 

Co vám můžeme nabídnout: 

➢ Možnost samostatné zodpovědné práce a flexibilní pracovní doby 

➢ Kompletní zaučení a získání základních znalostí v oblasti prodeje plynu 

➢ Zaměstnanecké benefity: rodinné prostředí zastřešené globální společností, komunikace 

se zahraničními týmy, příspěvek na stravování 75 Kč/den, 5 týdnů dovolené, příspěvek 

na penzijní připojištění, životní pojištění, dorovnání mzdy při delší pracovní 

neschopnosti, zvýhodněné mobilní tarify i pro rodinné příslušníky, možnost pravidelné 

práce z domova, občasné cesty do zahraničí, firemní akce 

➢ Příjemný kolektiv a kanceláře v centru Prahy 

 

V případě zájmu prosím kontaktujte Janu Veselou na emailu: jana.vesela@primagas.cz  

mailto:jana.vesela@primagas.cz

